
 

 

Évközi 16. vasárnap 

               OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből 

           Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a déli 

forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme, három férfi állt 

előtte. Mihelyt meglátta őket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt: 

„Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hoznak egy kis 

vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat ken-

yeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba szol-

gátokat.” Azok így válaszoltak: „Tedd, amit mondtál.” 

         Ábrahám besietett a sátrába Sárához, és így szólt: „Végy gyorsan három adag lisztet, 

keleszd meg, és süss lepényt!” Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy 

fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat ho-

zott, meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg ettek, ő ott állt mellettük a fa 

alatt. 

         Azok megkérdezték: „Hol van a feleséged, Sára?” Ezt válaszolta: „Itt a sátorban.” Ak-

kor az Úr így szólt: „A jövő évben ez idő tájt visszajövök, feleségednek, Sárának addigra 

már fia lesz.”  Ez az Isten igéje. 

              SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből 

         Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még 

hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak javára. 

         Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy az Is-

ten szavát érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, 

s amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen 

fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus a megdicsőülés reménye 

bennetek. 

         Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy 

minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. 

             ALLELUJA 
Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, és állhatatosságukkal gyümölcsöt teremnek.  

          † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

       Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű 

asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta sza-

vait. 

      Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – méltat-

lankodott –,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy 

segítsen nekem.” 

      Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok 

minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is 

veszíti el soha.” Ezek az evangélium igéi. 

 

 

Énekek számai:   

VÁLASZOS ZSOLTÁR: Uram, ki lakhat  

                                 a te hajlékodban?   
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 JÚLIUS 17 -  ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP 

16th Sunday in ordinary Time 

In your prayers, please remember these parishioners or relatives and 

friends of parishioners who are sick and in need of God’s healing grace:  

Mákos Anna, Vajda Annus, Schrantz Rózsi, Bajzek Erzsébet. 
 

PARISH  COLLECTIONS  
July 3rd coll.: $  2,192.00 

      Isten fizesse meg templom 

tagjaink nagylelkű adományát! 

May God bless your generosity!                           

MISSION  STATEMENT 

St. Stephen King of Hungary Church serves the 

spiritual needs of all Catholics in our neighbor-

hood, regardless of ethnicity, and also welcome all  

Hungarians who want to pray in their language 

and  keep their cultural traditions alive! 

Nap/Day Idő/Time Miseszándék/Intention Kéri/Requested By 

Jul 17 10:00AM 
Memory of Paul Bicok                 Parishioners of St. 

Stephen Mission  

Jul 24 10:00AM Templomunk híveiért / Our Parishioners  



 

 

IMA A KERESZT ELŐTT 

        Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz 

hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy 

megtegyem a te szent és igaz parancsodat. 

Assisi Szent Ferenc 

 

HASZNOS GONDOLAT 

        Ha egy vak kiáll a fényre, érik ugyan a nap sugarai, 

de a fény az ő számára nem létezik. Akinek nincs Istene, 

szívében vak. Mit tehet tehát? Tisztítsa meg szívét, hogy 

meglássa Istent.                                                                                 

Szent Ágoston 

 

SZENT MÁRIA MAGDOLNA 

       Július 22-én, pénteken ünnepeljük a bűnbánó 

asszonyt, aki ott van Jézus halálánál és kiérdemli, hogy 

elsőnek láthatja meg a föltámadt Krisztust. Így lett a 

feltámadás hírvívője, „apostola apostolorum” (az 

apostolok számára is apostol). Ő a bűnbánók, a vezeklők 

védőszentje. 

 

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL 

         1456. július 22-én győzedelmeskedtek Hunyadi 

János várvédő vitézei és Kapisztrán János keresztes 

seregei a Nándorfehérvárt ostromló II. Mehmed (ur. 1451-1481) szultán hadai felett. A 

csatamezőn aratott győzelmet követően az oszmánok elmenekültek a Duna-parti vár 

alól, ezzel Magyarország és Európa hosszú évtizedekre elhárította a török terjeszkedés 

veszélyét. Hunyadiék diadalára azóta a déli harangszó emlékezteti a keresztény 

világot. 

 

SZENT BRIGITTA SZERZETESNŐ, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE 

Könyörgés – július 23. 

       Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és Fiad 

szenvedésének szemlélése és át-élése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt böl-

csességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged 

keressünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

 

 

HIRDETÉSEK  

+ Minden vasárnap a mise előtt rózsafűzért 

imádkozunk Égi Édesanyánk tiszteletére. 

Szeretettel várunk mindenkit erre a közös imára. 

+ Isten fizesse meg Templomtagunk nagylelkű 

adományát!  

+ A mai Szentmise utáni reggelit Júl17-én tart-

juk meg. Köszönjük megértésüket  

+ Ma Július 17-én, Szentmise után reggelire 

hivjuk a megjelenteket, majd a Chicagói 

Konzulátus támogatásával vetítés lesz, a 

SZOLGÁLÓLEÁNYOK nevű mozi, szeretettel 

hívunk és várunk mindenkit. 

+ Július 24. - Szentmise után sütemény és kávé 

lesz.  

+ Nyári szabadság ideje van, kérjük híveinket, 

hogy ne feletkezzenek el a Szentmise hallgatás-

ról, bárhol is vannak. Templomi adományaikat 

posta útján is elküdhetik. Köszönjük 

támogatásukat. 
+ Kérjük, hogy akinek címe, vagy telefonszáma 

megváltozott, jelentse be az irodába.  

+ Aki Szentmisét szeretne mondatni, kérjük, 

jelentkezzen az irodánál. 
+ Templomunk eseményeit és a fényképeket 
megtekinthetik: www.stephechurch.org. 

ANNOUNCEMENTS  
 + We will be praying the rosary 
every Sunday morning at 9:30 before 
Mass. All are welcome to pray with 
will be served after Mass. 
+ Today, July 17th breakfast will be 
served after Mass, then we’ll present 
the movie - Handmaids, in collabo-
ration with the Hungarian Consulate 
of Chicago, everyone is welcome to 
attend. 
+ On July 24th,  coffee and pastries 
will be served after Mass. 

+ Vacation season is on, we ask 
our parishioners not to forget to 
attend Sunday mass. Donations 
can also be mailed in. Thank you 
for your continuous support. 
+ We ask that if anyone has changed 
their address or phone number, 
please notify the office. 
+ Sunday mass intentions for our 
loved ones can be requested in the 
office. 
+ To learn more about our events, 
visit www.stephenchurch.org. 
 
 

IMÁDSÁG: 

Urunk Jézus Krisztus! Te egykor betértél Márta és Mária házába, elfogadtad a szolgáló 

szeretetet Mártától és örömmel fogadtad a tanításodra figyelő Máriát. Márta a minden-

napi teendők lelkiismeretes végzésének és a becsületes munkának, Mária pedig a lelki 

élet, az Istenre figyelés és az imádkozás példája. Segíts minket, hogy megtaláljuk e 

kettő egyensúlyát az életünkben! A mindennapi ima, az elmélkedés, a szentírásolvasás 

Istenhez emeli lelkünket. De a becsületesen és lelkiismeretesen végzett munkával is 

Isten felé haladunk. Vezess minket, Urunk, a mennyei Atyához! 

                                                                                           © Horváth István Sándor 


